
CATÀLEGS 
 
Consulta al Catàleg Col.lectiu de les Biblioteques UAB 
http://www.babel.uab.es/ per localitzar els fons documentals 
de totes les biblioteques de la UAB. Si no hi  trobeu els 
documents que necessiteu  consulteu el Catàleg Col.lectiu 
de les Universitats Catalanes: http://www.cbuc.es/ccuc/ per 
localitzar fons a Catalunya  i el Catálogo Colectivo de las 
Bibliotecas Universitarias Españolas: 
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun per la resta d’Espanya. 
 
DOCUMENTS SOBRE VETERINÀRIA 

 
Busqueu sota les matèries: veterinària i els diferents 
subencapçalaments per documents genèrics i específics de la 
medicina veterinària: -Catalunya, -Historia, -Ensenyament 
etcètera; i sota diferents disciplines: anatomia veterinària, 
cirurgia veterinària …, i  la subdivisió “malalties” sota 
diferents espècies d’animals: porcs-malalties, cavalls-
malalties.  
 
Els llibres sobre veterinària els podreu trobar a la Biblioteca 
sota la següent classificació: 
 
 
AREES BÀSIQUES 

 
ESPECIALITZADES 
 

BIOLOGIA 57 
BIOQUÍMICA 577.1 
BOTÀNICA 581 
EMBRIOLOGIA 611 
FÍSICA 53 
GENÈTICA 575.1 
IMMUNOLOGIA 578.74 
MATEMÀTIQUES 51  
MICROBIOLOGIA 579 
PARASITOLOGIA 576.8 
QUÍMICA 54 
VIROLOGIA 578 
ZOOLOGIA 591 
RADIOLOGIA 
VETERINÀRIA 616-  
073.7'19 
RELACIONS HOME-
ANIMAL (TERÀPIES …) 
179.1 
REPRODUCCIÓ 
VETERINÀRIA 618.2 
TERAPÈUTICA 

ANATOMIA PATOLÒGICA 
VETERINÀRIA 616-091'19 
ANATOMIA VETERINÀRIA 611-
019 
ANIMALS-PROTECCIÓ I 
BENESTAR 179.3 
ÈTICA VETERINÀRIA 174-109 
CIRURGIA VETERINÀRIA 617-
019 
DERMATOLOGIA VETERINÀRIA 
616.5-019 
DIAGNOSI CLÍNICA 
VETERINÀRIA 616-071'19 
DRETS DELS ANIMALS 179 
EPIDEMIOLOGIA VETERINÀRIA 
616-036.22'19 
FARMACOLOGIA VETERINÀRIA 
615-019 
FISIOLOGIA VETERINÀRIA 612-
019 
HIGIENE VETERINÀRIA 614.9 
NEUROLOGIA VETERINÀRIA 

VETERINÀRIA 616-
085'19 
TOXICOLOGIA 
VETERINÀRIA 615.9-
019 
TRAUMATOLOGIA 
VETERINÀRIA 617.5-
089.872 
VETERINÀRIA LEGAL 
175-019 

616.8-019 
OFMALTOLOGIA VETERINÀRIA 
617.7-019 
PARASITOLOGIA CLÍNICA 
VETERINÀRIA 616.99-019 
PATOLOGIA INFECCIOSA 
VETERINÀRIA 616.9-019 
PATOLOGIA VETERINÀRIA 616-
019 
VETERINÀRIA LEGAL 351.779 
 
 

 
REVISTES SOBRE VETERINÀRIA 
 
Busqueu amb “cerca avançada” i combinació booleana de 
“paraula clau de matèria” veterinària [i] revistes. Trobareu 
totes les revistes que hi ha a la UAB sobre  medicina 
veterinària  tant si estan en format paper com digital. 
 
DOCUMENTS DIGITALS 
 
Podeu consultar aquests documents a l’apartat Llibres digitals 
de la web: http://www.bib.uab.es al número 619  
També podeu consultar les publicacions “Food and feed 
safety” de la FAO: 
http://www.fao.org/againfo/resources/en/publications.html  
 
REVISTES DIGITALS 
 
Les revistes digitals accessibles des de la UAB es poden 
consultar a través del catàleg i i a l’apartat Revistes digitals de 
la web http://www.bib.uab.es   
 
Per estar al dia cal consultar però les les diferents plataformes 
digitals (tots els accessos són per ip UAB):  
 
Annual Reviews: 
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals?type
=subscribed&cookieSet=1
 
Blackwell’s: http://www.blackwell-synergy.com/  
Accediu per: All journals by subject  Health Sciences  
Veterinary Medicine 
 
Ingenta: http://www.ingenta.com/

Accediu per: Browse subject area resources  
Agriculture/Food Sciences  Animal Culture  Online 
journals 
 
Springer Online: http://www.springerlink.com
 
Science Direct: http://www.sciencedirect.com/  
Accediu per: Journals  All Journals and Book Series, 
…Favorites  Veterinary Science & Veterinary Medicine 
 
Altres plataformes a tenir en compte: 
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals): 
http://www.doaj.org/home   
FreeMedicalJournals: 
http://freemedicaljournals.com/htm/special.htm
HighWire press:  
http://www.highwire.org/lists/allsites.dtl?view=by+topic  
Pubmed: http://www.pubmedcentral.nih.gov/
Scielo: http://www.scielo.org/index_e.html
 
També podeu consultar la secció de revistes de la web de: 
Bibliothèque de Médecine vétérinaire, Université de 
Montréal. 
http://www.medvet.umontreal.ca/biblio/new.html
 
 
BASES DE DADES 
ESPECIALITZADES 
 
APIS (Animal Protection Information Service) 
Articles sobre pèrdues, abusos i alternatives en la recerca, 
experimentació, educació, estabulació i ús d’animals 
salvatges (promoguda, Human Education Network) 
http://www.alisdatabase.org/apis.html  (accés gratuït) 
 
BIOSIS 
Base de dades bibliogràfica que integra en una el contingut 
del Biological Abstracts i Biological Abstracts/RRM. 2005-- 
http://isiknowledge.com/BIOSIS  (accés per ip UAB) 
 
CAB Abstracts 
Ciències agràries i veterinària. També inclou disciplines 
alimentàries i nutricionals. Accés: A través de la Xarxa Citrix 
de la UAB (2000-2003). En línia a través de CAB Direct. 
Cobertura: 1973 -.  CAB Direct és la versió de xarxa CAB 
Abstracts: http://www.cabdirect.org/  (accés per ip UAB) 
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COCHRANE LIBRARY PLUS  
Medicina basada en l'evidència. Accés gratuït en l'estat 
espanyol. Cal prémer el botó "Acceder sin contraseña" . 
http://www.update-software.com/clibplus/clibpluslogon.htm
 
CSA (Cambridge Scientific Abstracts) 
Ciències de la vida en general. Amb diferents seccions que 
tracten temes alimentaris: 
Toxline: 1994 - 
Virology, Immunology, Bacteriology Absctracts: 1982 - 
ASFA 1: Biological  i ASFA Marine: 1971 -, 1989 -  
Accediu a través de l’apartat de Bases de dades de la web  
http://www.bib.uab.es   (accés per ip UAB) 
 
ISI WEB OF KNOWLEDGE 
Base de dades interdisciplinar en tots els camps de la ciència. 
Inclou les sèries de Current Contents, i els Journals Citation 
Reports (Indexs d’Impacte). (accés per ip UAB) 
http://www.accesowok.fecyt.es/login/   
 
LILACS  
(Latin American and Caribbean Health Sciences Literature). 
Cerca simultània a 12 bases de dades bibliogràfiques sobre 
literatura mèdica produïda a Llatinoamèrica i Carib (accés 
gratuït) 
http://www.bireme.br/bvs/I/ibd.htm

 
MEDLINE 
Informació sobre nutrició i aspectes relacionats  
Pubmed (versió grauita de Medline) 
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
I Medline – Ebscohost http://search.epnet.com/ i Medline –  
Proquest http://www.proquest.com/pqdauto. (accesos per ip 
UAB) 
També altres bases de dades produides per la NLM: 
http://www.nlm.nih.gov/databases/
 
PROQUEST  
Base de dades biomèdica que inclou referències en temes 
sanitaris, des del punt de vista de la gestió i política sanitària, 
consum de drogues, assegurances, política de salut, etc. 
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&COPT=SU5UPTI
mVkVSPTImREJTPUc2KzFBNA@@&clientld=41459&DBId=
4795 (accés per IP UAB) 
 
SCOPUS  
Base de dades produïda per Elsevier s’especialitza en 
continguts biomèdics I tècnics. Permet conèixer el nombre de 
vegades que un text ha estat citat I qui l’ha citat 
http://www.scopus.com/scopus/home.url  (accés per ip UAB) 
 

ALTRES BASES DE DADES  
 
BASES DE DADES DEL CSIC 

 
IME –Indice Medico Español- (Per articles de ciències de 
la salut en espanyol) 1971-- 
Apartat bases de dades de la web http://www.bib.uab.es
Accés alternatiu : 
http://bddoc.csic.es:8080/IME/BASIS/ime/web/docu/SF    

BASES DE DADES DE LEGISLACIÓ 
Consulteu legislació estatal, autonòmica i comunitària: 
ARANZADI-WESTLAW 
http://www.westlaw.es/  (accés per ip UAB) 
LEGISLACIÓ AMBIENTAL 
Base de dades a text complet de la legislació ambiental 
publicada al DOGC, al BOE i al DOUE. Inclou legislació de 
protecció dels animals, fauna i espais naturals 
http://www.gencat.net/mediamb/lleis/cllei_i.htm  
Per programes, legislació i estadístiques de la UE consulteu la 
pàgina del Centre de Documentació Europea UAB: 
http://selene.uab.es/ce-documentacio-europea/ue/temp-
agricultura.htm  
 
BASES DE DADES NO BIBLIOGRÀFIQUES 
 
BASE DATOS MEDICAMENTO (Colegio Farmacéuticos) 
Base de dades de medicaments i productes de parafarmàcia 
http://pfarmals.portalfarma.com:8080/farma/ (accés gratuït 
previ registre) 
MERCK VETERINARY MANUAL 
Versió digital del “Merck Veterinary Manual” 8th. Ed. 
http://merckvetmanual.com/mvm/index.jsp (accés gratuït) 
CONSULTANT DATABASE (College of Veterinary 
Medicine, Cornell University) 
http://www.vet.cornell.edu/consultant/consult.asp
Font d’informació sobre diagnosis o causes de malalties per 
500 signes i símptomes clínics. Proporciona sinopsis de la 
diagnosi, espècies afectades, simptomatologia i signes 
associats i literatura recent vinculada. (accés gratuït) 
 
SUMARIS ELECTRÒNICS  
 
BASE DE DADES DE SUMARIS 
Incorpora els sumaris de les revistes que es reben 
periòdicament  a les biblioteques universitàries catalanes. 
Permet subscriure’s als sumaris per correu electrònic 
institucional, cercar articles per autor i títol i limitar cerques per 
revistes a text complet.  
http://sumaris.cbuc.es/. Consulteu per matèries el 619 

RECURSOS DOCUMENTALS EN...(1) 
  

 

 
 
 
 

CLÍNICA I 
SANITAT 
ANIMALS 

 
Ver 1.1 (Setembre 2005) 

http://www.bib.uab.es/veter/guiestem/Guia-recursos-
veterinaria.pdf

 
 
 
 
 
 
 

 

Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Biblioteca de Veterinària. 
Edifici V. 08193 Bellaterra 

(Barcelona).  
Tf/fax: 93 // 581 15 49-20 06. 

mailto:Bib.Veterinaria@uab.es

http://www.bib.uab.es
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